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Haarlem # In de aula van het
Mendelcollege gaan vijf Eerste
Kamerleden van de SP, JA21, CDA,
PvdA en D66 de strijd met elkaar
aan. Hoewel het geen Statenleden
van de provincie Noord-Holland
zijn is het debat wel degelijk rele-
vant voor de aankomende verkie-
zingen. Zoals Eerste Kamervoorzit-
ter Jan Anthonie Bruijn (VVD) in
zijn inleidende toespraak bena-
drukt, worden de leden van de
Eerste Kamer uiteindelijk gekozen
door Provinciale Staten.

De politici debatteren aan de
hand van drie stellingen: ’De ille-
gale immigratie naar de EU moet
zo veel mogelijk worden tegenge-
gaan’, ’Het OV moet gratis worden
voor mensen met een laag inko-
men, betaald door de rijke men-
sen’, en ’Keti Koti moet een natio-
nale feestdag worden.’ De leerlin-
gen kunnen hun stem laten horen
door een bordje in de lucht te
houden. Groen als ze het ermee
eens zijn, rood als ze het ermee
oneens zijn.

Gebrek aan realisme
Stelling één: het tegengaan van
illegale immigratie. De leerlingen
zijn verdeeld. Vertwijfeld houden
ze hun bordjes omhoog. Rood?
Groen? De verhoudingen zijn
ongeveer gelijk. Her en der veran-
dert een leerling op het laatste
moment van mening. De politici
daarentegen, nemen een duidelijk
standpunt in. Het onderwerp wak-
kert een hevige woordenstrijd aan.

„Iedereen zou voor deze stelling
moeten zijn”, zegt Daniel van den
Berg (JA21) resoluut. „Het gaat
tenslotte om illegale immigratie.
Dus als je voor bent heb je geen
respect voor de rechtsstaat.” Die
opmerking wijst Paul van Meenen
(D66) van de hand. „Bij JA21 is alle
immigratie zowat illegaal. Echte
gelukszoekers moeten worden
tegengehouden, maar mensen die
vrezen voor hun leven moeten
altijd in Nederland terecht kun-
nen.”

Van den Berg vindt op zijn beurt
dat D66 zich schuldig maakt aan
’een onvoorstelbaar gebrek aan
realisme’. „We hebben een groot
tekort aan woningen in Nederland.
Als jullie ergens willen wonen
moeten die heel snel gebouwd
worden en dan kan je niet tegelij-
kertijd duizend asielzoekers per
week het land binnen laten ko-
men.”

Nederland moet inderdaad meer
grip op migratie krijgen, geeft Van
Meenen toe. „Maar wat Ja21 doet,
en CDA vist ook in dat troebele
water, is erop gericht om mensen
die gevlucht zijn de schuld te ge-

ven van problemen met woning-
bouw. Natuurlijk moeten jullie ook
kunnen wonen, maar daarvoor is
het nodig dat we stikstofproble-
men oplossen. En dan zijn deze
partijen niet thuis.”

Groene zee
Over de laatste stelling bestaat bij
de leerlingen een stuk minder
twijfel. Een overweldigende meer-
derheid is van mening dat Keti

Koti - de jaarlijkse herdenking en
viering van de afschaffing van de
slavernij op 1 juli - een nationale
feestdag moet worden. JA21 en
CDA zijn hier fel op tegen, maar
PvdA, D66 en SP sluiten zich aan
bij de groene zee aan bordjes waar-
in de zaal voor even verandert.

Mei Li Vos (PvdA) stelt dat het
belangrijk is gezamenlijk stil te
staan bij de geschiedenis van Ne-
derland. „De problemen van vroe-

ger werken nog steeds door”, zegt
ze. „Discriminatie is nog steeds
aanwezig in onze samenleving.
Door de afschaffing van de slaver-
nij te vieren en herdenken, maken
we dit bespreekbaar. We kunnen
onze manier van denken pas veran-
deren als we erover praten.”

Janny Bakker (CDA) is niet voor
het uitroepen van Keti Koti tot
nationale feestdag. „Voor iedereen
die nu een groen bordje omhoog

houdt: een nationale feestdag
betekent niet automatisch dat je
die dag vrij krijgt hé”, zegt Bakker.
Haar daaropvolgende uitspraken
over ’superioriteitsgevoelens’ en
’het anders kijken naar mensen
met een andere huidskleur’ doen
in de zaal de nodige stof opwaaien.

Voorouders
Een leerling gaat de discussie met
Bakker aan en zegt: „Denkt u er
ook over na dat wij blij zijn dat
onze voorouders er door deze feest-
dag mogen zijn, in plaats van met-
een de aanname te maken dat wij
een vrije dag willen?” Hierop knikt
een aantal leerlingen instemmend.
„Daar heeft ze geen antwoord op”,
mompelt een jongen in de zaal.

Het debat eindigt met het uitroe-
pen van een winnaar. De jury, be-
staande uit een groep leerlingen
dat ervaren is in debatten voeren,
vindt dat Mei Li Vos de grote win-
naar is. „Zij stond echt achter haar
standpunten en reageerde het
beste op de rest”, licht jurylid Siem
Beemsterboer toe. „De andere
politici zeiden heel veel, maar aan
het eind dacht ik vaak: wat zeg je
nu eigenlijk? Soms riepen ze maar
wat!”

VERKIEZINGSDEBAT Verhitte discussies op Mendelcollege met als winnaar Mei Li Vos (PvdA)

’Keti Koti moet een
nationale feestdag worden’
Het Mendelcollege in Haarlem was vrijdagochtend het decor van een fel politiek debat. Met het oog op de
provinciale verkiezingen werden discussies gevoerd over een aantal hete hangijzers, zoals illegale immigra-
tie en de roep om Keti Koti een landelijke feestdag te maken. Politici vlogen elkaar in de haren en werden
genadeloos ondervraagd door de leerlingen.
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""Die andere
politici zeiden
heel veel, maar
aan het eind
dacht ik vaak:
wat zeg je nu
eigenlijk?


